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چکیده
هـاي فعالیـت بـه تواننـد میصنوبر،چوبمصرفرویکردباصنایعایندارد ونیازچوبیاولیهمادهفراوانمنابعبهچوبصنایع

زنجیـره بررسـی نـه یزمدرمطالعـه کردستان،استاناقتصاددرآننقشويصنوبرکاراهمیتووسعتبهتوجهبا. دهندادامهتولیدي
شرایطبهتوجهدر این پژوهش باآن است،زراعتتوسعهبرايعاملیصنوبر ارزشزنجیرهبهبودکهییازآنجا. ضروریستآن ارزش
با توجه به اهداف تحقیق ودمشخص شتوسعهقابلفرآوريصنایعاولویتاستان کردستان،در چوب صنوبرارزشزنجیرهدرموجود

ن امتخصصـ شناسایی و با کمک پرسشنامه و طبق نظـر  ياکتابخانهتحقیق از طریق مطالعات هايینهگزبنديیتاولوبر مؤثرمعیارهاي 
استفاده شد. پس از تکمیل پرسشنامه مقایسه زوجـی  هامتخصص. براي شناسایی روابط درونی میان معیارها از نظر شدتأییدو تکمیل

دادنشـان هاگزینهبندياولویتازحاصلنهایینتایج.مشخص شدياشبکهیند تحلیل افریلهوسبههایتاولوووزن هریک از معیارها 
توسـعه اولویـت دارايبعـدي هايگزینه. است259/0مقداربامتوسطدانسیتهبافیبرتختهارزشزنجیرهبهمربوطوزنبیشترینکه

خـرده تختـه مبلمان،ازآنپس. بودند115/0و135/0،134/0هايوزندارايترتیببهکهبودندسلولزوپوشالکاغذ،شامل تولید
قـرار 019/0و096/0،077/0،075/0،073/0هـاي وزنبـا ترتیـب بـه تختهوالواروجعبهوپالتکبریت،والیهتختهچوب،
بـا فیبـر تختـه با توجه به بازار مناسب در شرایط کنونی،اي نشان دادتحلیل شبکهیند افرگیري گروهی به روش نتایج تصمیم.داشتند
و بـا  هـا در اسـتان کردسـتان    ، شرایط زیرساختآنبازار مناسب محصوالت فرآوري شده،آن، شرایط آینده تقاضاي متوسطدانسیته

در اسـتان ،این صنعتاست،فراهممتوسط دانسیتهبافیبرماده اولیه تولید تختهعنوانبهامکان استفاده از چوب صنوبر توجه به اینکه 
براي توسعه از اهمیت بیشتري برخوردار است.،کردستان

.ايشبکهتحلیلفرایندکردستان،ارزش،زنجیرهصنوبر،:کلیديهايواژه

مقدمه
بسیاري از صنایعی که ماده خام اولیه و اصلی خـود را  

با مشکل جدي کمبود این در آیندهکنندمیینتأماز چوب 
نیز کـاهش شـدید   ایرانواد روبرو خواهند بود. در کشورم

آمـار واردات  روزافـزون هـاي طبیعـی، رشـد    سطح جنگل
هـاي صـنایع   کارخانهبرخیچوب و به ظرفیت کار نکردن 

چوب به دلیل نداشتن مواد اولیه، همگی بیانگر وجود ایـن  
، کشورهاي رفع کمبود چوب در یکی از گزینه.استمشکل 
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در اراضـی  تند رشدکاري با درختان جنگلزراعت چوب، 
هـاي جنگلـی   خارج از جنگل و نیـز در برخـی از عرصـه   

,Jalili(استشدهبیتخر ، دهچوباز میان درختان ).2008
ي که دارند همـواره در  صنوبرها به دلیل خصوصیات ممتاز

انـد.  اي داشـته کننـدگان چـوب جایگـاه ویـژه    تولیـد میان 
هاي هستند که در سالرشديدرختان تندازجملهصنوبرها 

نیاز چوبی و کـاهش  ینتأمبراي آنهااخیر زراعت و کشت 
ــابودي جنگــل ــب و ن ــی در طــرحتخری ــاي طبیع ــاي ه ه

) Fao)2015طبـق گـزارش   رواج یافته است. يکارجنگل
هاي شمالی، هزار هکتار صنوبرکاري در قسمت220حدود
غرب و مرکز ایران وجود دارد و هنوز سیاست توسعه شمال

بـا توجـه بـه    شـود. هزار هکتـار دنبـال مـی   220بیش از 
يبـردار بهـره عملکرد مطلوب، سرعت رشـد زیـاد و دوره  

در اراضـی جنگلـی مخروبـه،    آنهاکشت امکان، مدتکوتاه
،اراضی زراعـی بایر و دیگر اراضی بدون استفاده و حاشیه

,Hosseinzadeh(شـود توصـیه مـی  توسعه کاشت صنوبر

هـاي منفـی افـزایش    تواند از پیامدصنوبرکاري می).2015
بهاي چوب، ایجاد انگیزه براي گسـترش قاچـاق چـوب و    

هـاي آلـوده بـه آفـات و     متعاقب آن گسترش ورود چـوب 
غیرقــانونی و بــروز طــوربــهبیمــاري از مرزهــاي کشــور 

تعطیلـی  جـه یدرنتنابسامانی و آشفتگی در بـازار چـوب و   
صنایع چوبی و سلولزي در کشور جلـوگیري  يهاکارخانه

,Aminpour(کنـد  افـزایش تقاضـا بـراي    امـروزه  ). 2009
، سـبب  دسـترس قابـل هاي چـوبی  وردهاچوب و کاهش فر

بـرداري  هاي چوبی با دوره بهرهتوجه بیشتر به کاشت گونه
,Mohamadzadeh(شده استمدتکوتاه در حال ).2013

حاضر کاشت صنوبر در نقاط مختلف ایران به دلیل افزایش 
هـاي  و جلوگیري از روند تخریب جنگليکارجنگلسطح 

موجود، ایجاد درآمد و اشتغال و توسعه فضاي سـبز مـورد   
,Azadfar(خاصی قرار گرفته اسـت توجه  منـاطق  ).2006

اند از نوار شـمالی  زراعت صنوبر عبارتبرايمستعد ایران 
هـاي گـیالن، مازنـدران و گلسـتان و     کشور شـامل جلگـه  

شرقی، آذربایجانغربی و غرب کشور شامل همچنین شمال
,Jalili(استکرمانشاه وکردستانغربی، آذربایجان 2008.(

چوب صـنوبر  متناسب با این توان تولید باید زنجیره ارزش 
در این مناطق تقویت شود تا ادامه روند زراعت صـنوبر در  
این مناطق اقتصادي باشد. بـه همـین دلیـل بایـد از روش     

هاي ارزش چـوب  زنجیرهتوسعه بندي مناسبی براي اولویت
تـوان بـراي   هایی که مییکی از روشصنوبر استفاده شود.

وري چوب صنوبر با هدف بهسـازي  اصنایع فريبندتیاولو
گیـري  زنجیره ارزش چوب صـنوبر اسـتفاده کـرد، تصـمیم    

هـاي  یـت اولو) 2014و همکاران (Azizi.تچندمعیاره اس
مشـخص گذاري صنایع چوب و کاغذ استان قـم را  یهسرما

و ي اقتصـادي هـا شاخصکردند و به این نتیجه رسیدند که 
ي نیازهـاي زیرسـاختی، مـواد و    هاشاخصمالی نسبت به 

ــتري دارد.    ــت بیشـ ــانی اهمیـ ــی و انسـ ــول، فنـ محصـ
Hosseinzadehبنـدي  بـراي اولویـت  )2014(و همکاران

گیـري  در ایران، از روش تصمیمهاي صنعتی مبلمانخوشه
اي استفاده کردند و به این نتیجه رسـیدند کـه   تحلیل شبکه

Rafighiقرار دارد.توسعه خوشه مبلمان تهران در اولویت

تحلیـل سلسـله   فراینـد  بـه کمـک   ) نیز2014(و همکاران
کارخانه کاغذسـازي را  سیتأسمراتبی مکان مناسب براي 

نوعبهترین) 2007(همکارانوSrdjevicتشخیص دادند.
سلسـله تحلیـل فراینـد روشباراچوبضایعاتمصرف

روش) Ejder)2003و Burdurlu.کردنـد مراتبی بررسی
يهاکارخانهیابیمکانبرايرامراتبیسلسلهتحلیلفرایند
سـري، کـاي آنکـارا، استانبول،شهرهايدرمبلمانصنعت
) Gorbani)2008و Azizi.کردنـد استفادهآداناودنیزلی

(چوکا)گیالنکاغذوخمیرکارخانهاولیهمادهتأمیننحوه
کردنـد بررسیمراتبیسلسلهتحلیلیندافرازاستفادهبارا
اجتمــاعی،معیارهــاي کنتــرل تــأثیرتحــتهــازیرمعیارو

آنـان  نتایج.گرفتندقرارزیستیمحیطواقتصاديفرهنگی،
بهتـرین کشـور ازخـارج ازاولیـه مادهتأمینکهدادنشان
و Alizadehنتـایج تحقیـق   . اسـت حـال زمـان درگزینه

چندمعیاره، نشـان  گیري به کمک تصمیم،)2014همکاران (
ها براي توسـعه  زیرمعیارهاي مربوط به زیرساختکه ندددا

. بیشترین اهمیت را دارندصادرات محصوالت صنایع چوب 
Hosseinzadeh) ینـد  ا) با اسـتفاده از فر 2014و همکاران
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گیري گروهـی بـه ایـن    اي و با رویکرد تصمیمتحلیل شبکه
مان بـا رویکـرد   زنجیره ارزش مبلنتیجه رسیدند که توسعه

شـمار بـه توسعه صنعت مبلمـان  الگوياي کاراترین خوشه
تولیـد  صـنایع ثابت کردند کـه بـراي توسـعه   آنان رود. می

مربوط به بازار در اولویت قرار مبلمان ایران، زیرمعیارهاي 
) از روش تحلیـل سلسـله   2004و همکاران (Azizi.دارند

ــین مراتبــی و رویکــرد تصــمیم ــراي تعی گیــري گروهــی ب
تختـه  در انتخاب محل استقرار واحـدهاي  مؤثرمعیارهاي 

مشخص کردند کـه  آنان کردند. استفادهو روکش ایرانهیال
عرضه مواد اولیه و کیفیت ماده اولیه از مهمترین زیرمعیارها 

موانع و مشکالت موجود بر سر راه توسعه از طرفی .هستند
از عوامـل  متـأثر پیچیـده و  زراعت چوب صنوبر در کشور 

اجتمـاعی و اقتصـادي و حتـی فرهنگـی سـاکنان      فمختل
) Davanlou)2004و Vatani.استمناطق مختلف کشور

ـ تـرین مشـکالت   به این نتیجه رسیدند که عمده درنازارع
توسعه طرح زراعت چوب صنوبر، مشکالت مـالی و  نهیزم

موانـع  ) در مطالعه Mohamadzadeh)2013فروش است.
اولین مشکل صـنوبرکاران را  ،صنوبرکاريمربوط به توسعه

طبیعی است هر نـوع دخالـت   . اقتصادي معرفی کردمسائل
رفـع و یـا حـل یکـی از موانـع و      منظـور بـه اصالحی که 

انجـام  مشکالت و بدون توجه به دیگر موانـع و مشـکالت   
با توجه بـه  نتیجه مطلوب را به دنبال نخواهد داشت.، شود

هماننددیگري مد اپیافزودهارزشدست آمدن اینکه ضمن به
فقرزدایی نیـز حاصـل   ودرآمدزایی، افزایش سطحاشتغال

اي سعی بر آن است که بـا  شود، همیشه در توسعه منطقهمی
افـزوده از  ایجاد و توسعه صنایع مختلـف از خـروج ارزش  

بـا  ،توان نتیجـه گرفـت  میرواز اینمنطقه جلوگیري شود. 
تولید چوب صنوبر ینهزمدرتوجه به اینکه استان کردستان 

با توجه به وسعت و اهمیـت صـنوبرکاري و   و استمستعد 
ــت    ــروري اس ــتان، ض ــتان کردس ــاد اس ــش آن در اقتص نق

بررسـی زنجیـره ارزش ایـن محصـول     ینهزمدراي مطالعه
هاي موجود، شرایط تکمیل تا با شناسایی فقدانشودانجام

امکـان  تـا قرار گیـرد یموردبررسرزش در استان زنجیره ا

زنجیـره ارزش چـوب   توسـعه مناسـب   ریزي بـراي  برنامه
صنوبر فراهم شود.

ها مواد و روش
بـر  کـاربردي و  - ياتوسـعه بر مبناي هـدف، تحقیقاین
تحلیلـی اسـت. بـا توجـه بـه      - توصیفی، روش بررسیمبناي 

هـاي ینهگزبنديیتاولوبر مؤثرابتدا معیارهاي،اهداف تحقیق
ـ   شناسـایی و بـا کمـک    ياکتابخانـه هتحقیق از طریـق مطالع
. بـراي شناسـایی   شدتکمیل ن امتخصصپرسشنامه و طبق نظر 

اسـتفاده شـد.   متخصصـان روابط درونی میان معیارها از نظـر  
وزن هریک از معیارهـا پـس از تکمیـل پرسشـنامه مقایسـه      

ـ بـه ن امتخصصـ زوجی از سـوي   تحلیـل  ینـد  افرمـدل  یلهوس
از هاپرسشنامهمشخص شد. در این تحقیق براي تهیه ياشبکه

بـراي انجـام   استفاده شد. همچنـین 1سوپردسیژن کیوافزارنرم
سـوپر  افـزار نرماز هاینهگزبنديیتاولوزوجی و هايیسهمقا

صـنایع  بنـدي یـت اولواولین گـام بـراي   استفاده شد.2دسیژن
ــر ــنوبر  اف ــوب ص ــه وري چ ــا و ب ــین معیاره ــال آن تعی دنب

بـه  بر آن بود. ایـن معیارهـا و زیرمعیارهـا    مؤثرزیرمعیارهاي
و بـه کمـک پرسشـنامه ایـن     تعیـین  ياکتابخانههمطالعکمک

قـرار  ن ایـد متخصصـ  أیتمورد تکمیل و و زیرمعیارها معیارها 
) نشـان داده  1معیارها در شکل (فهرست معیارها و زیر.گرفت

بنـدي زنجیـره ارزش   ، اولویتنامتخصصطبق نظر .شده است
با هدف توسعه با در نظر گرفتن چهار معیار اصلی دانش فنـی  

هـا  سـاخت و نیروي انسانی، اقتصاد و بازار، مواد اولیـه و زیـر  
معیارهـایی  انجام شد. سپس براي هریک از این معیارهـا، زیـر  

سوپردسیژن افزارنرممدل طراحی شده در یتدرنها.تعیین شد
زیرمعیار بود.28شامل نه گزینه، پنج معیار و 

در کاررفتهبهيهابراي اطمینان از روایی یا اعتبار شاخص
این پژوهش، از اجماع نظر گروهی از استادان يهاپرسشنامه

) مراحل 2شکل (موضوعی و کارشناسان خبره استفاده شد.
.دهدیمرا نشان 3ANPاجراي روش

1- Super Decision-Q
2- Super Decision
3- Analytic Network Process
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Super Decisionافزار شده در نرممدل طراحی-1شکل 

ANPمراحل اجراي روش -2شکل 

نامه تعیین معیارها و زیرمعیارها به کمک پرسش

تعیین روابط درونی بین معیارها و زیرمعیارها به کمک پرسشنامه

سوپر دسیژنافزارنرمتهیه مدل به کمک 

کیو-سوپردسیژنافزارنرمزوجی به کمک يهاسهیمقاتهیه پرسشنامه 

تحلیل نهایی

بندي نهایی زیرمعیارها اولویت بندي نهایی معیارهااولویت

هانهیگزيبندتیاولو
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مورد استفاده براي نامتخصص) 1طبق جدول (
امر ن امتخصصنفر از 76گروهی متشکل از گیريیمتصم

ارتباط ، هازیرمعیارمعیارها و مشخص کردنمنظور بود. به
يهاپرسشنامه، از دهی به معیارهابین معیارها و وزن

"کیو -سوپر دسیژن"افزار استاندارد تهیه شده به کمک نرم

شد. استفاده 

بندياولویتمورد استفاده براي نامتخصصمشخصات -1جدول
تجربه مرتبطتعدادسطح سواد

سال5حداقل 3دکتري
سال5حداقل 17کارشناسی ارشد

سال10حداقل 36کارشناسی
سال10حداقل 15پلمیدفوق

سال10حداقل 5دیپلم
76جمع

نتایج
) نشـان  1شـده (شـکل   طور کـه در مـدل طراحـی   همان

ــاي  داده ــت، معیاره ــده اس ــرش ــهدر نظ ــراي  گرفت ــده ب ش

گروه پنجمنظور توسعه در هاي ارزش بهبندي زنجیرهاولویت
، دانـش فنـی و نیـروي انسـانی    هاي. معیارندبندي شدتقسیم

قـرار  اسـتفاده  مورد هابازار و زیرساخت، مواد اولیه، اقتصاد
معیارهاي مربوط بـه معیـار بـازار،    در مورد وزن زیر. گرفتند

شـده و بـازار   وري افرشرایط آینده تقاضا، بازار محصوالت 
هـا زیرمعیارینمهمتـر استانی و واردات از کشورهاي رقیـب  

. در مورد کاغذسازي، سلولز، تخته خرده چوب، پالـت  بودند
زیرمعیار شرایط آینـده تقاضـا و در   ینمهمترو جعبه سازي 

بـازار  ،تخته فیبـر بـا دانسـیته متوسـط    مورد الوار و تخته و 
وري شده مهمترین زیرمعیار مربوط بـه بـازار   امحصوالت فر

. این در حالی اسـت کـه در مـورد مبلمـان و     )2جدول بود (
.رودیمشمار بازار استان زیرمعیار مهم به،پوشال

مقایسه وزن زیرمعیارهاي مربوط به معیار ) 3طبق جدول (
منابع مالی، سود تولید و حمایت دولت که اقتصاد نشان داد 

صنایع بنديیتزیرمعیارها در زمینه اولوینازجمله مهمتر
وري است. در مورد الوار و تخته، تخته خرده چوب، تخته افر

فیبر با دانسیته متوسط، تخته الیه و کبریت، مبلمان و پوشال 
زیرمعیار سود تولید است و در مورد کاغذسازي و ینمهمتر

زیرمعیار هستند.ینتولید سلولز منابع مالی مهمتر

هاي مربوط به معیار بازارزیرمعیاروزن -2جدول 

ها گزینه
زیرمعیار

کاغذ 
سازي

الوار و 
تخته

سلولز
تخته 
خرده 
چوب

ام دي اف
تخته الیه 
و کبریت

پالت و 
جعبه

پوشالمبلمان

323/0231/0362/0272/0135/0239/02762/00427/0141/0شرایط آینده تقاضا
216/0186/0136/0198/0252/0137/00639/02205/0034/0واردات از کشورهاي رقیب

138/0298/0258/0234/0324/0179/02417/00119/0017/0وري شدهابازار محصوالت فر
104/0124/0072/0153/0058/0209/01554/02520/0270/0بازار استانی

067/0074/0099/0062/0101/0110/01237/01680/0197/0بازار در کشورهاي همسایه
066/0029/0024/0045/0081/0069/00967/01295/0101/0دسترسی به بازارهاي کشور

046/0050/0037/0025/0034/0042/00115/00746/0169/0وجود سیستم بازاریابی
040/0008/0011/0010/0014/0015/00311/01008/0071/0توزیعيهاکانال
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هاي مربوط به معیار اقتصادزیرمعیاروزن -3جدول 

هانهیگز
زیرمعیار

کاغذ 
سازي

الوار و 
تخته خرده سلولزتخته

تخته الیه و ام دي افچوب
کبریت

پالت و 
پوشالمبلمانجعبه

312/0285/0354/0234/0281/0253/0215/0264/0272/0منابع مالی
259/0064/0283/0212/0208/0127/0054/0132/0068/0حمایت دولت

235/0320/0151/0379/0287/0421/0429/0280/0278/0سود تولید
129/0203/0071/0117/0115/0135/0107/0066/0136/0مزیت رقابتی
065/0128/0142/0058/0109/0063/0195/0259/0246/0رقباي داخلی

) نشان داده شده است، در 4(جدولکه در طورهمان
هاي مربوط به معیار دانش فنی و نیروي زیرمعیارمورد 

و تجهیزات در اولویت آالتینماشهاینهگزانسانی در اغلب 
قرار دارد. براي مثال در مورد کاغذسازي، الوار و تخته، 

الیه و ، تختهتخته فیبر با دانسیته متوسطتخته خرده چوب، 
و آالتینماشزیرمعیارکبریت و پالت و جعبه مهمترین 

زیرمعیاردر مورد سلولز مهمترین کهیدرحال،تجهیزات است
ن مهمترین اطبق نظر متخصصاست.یازموردنيفنّاور

نیروي انسانی ماهر و در مورد ،مربوط به پوشالزیرمعیار
مبلمان، نیروي انسانی متخصص و نیروي انسانی ماهر 

اول و دوم قرار دارند.هايترتیب در اولویتبه

يفنّاورهاي مربوط به معیار نیروي انسانی و زیرمعیاروزن -4جدول 
هانهیگز

زیرمعیار
کاغذ 
سازي

الوار و 
تخته خرده سلولزتخته

تخته الیه ام دي افچوب
و کبریت

پالت و 
پوشالمبلمانجعبه

264/0280/0226/0307/0270/0267/0267/0169/0140/0و تجهیزاتآالتنیماش
226/0273/0209/0224/0244/0259/0232/0265/0206/0نیروي انسانی متخصص

221/0187/0271/0205/0180/0207/0134/0176/0233/0ازیموردنيفنّاور
132/0140/0135/0111/0173/0112/0197/0257/0280/0نیروي انسانی ماهر

125/0074/0119/0102/0085/0104/0089/0088/0093/0تحقیق و توسعه 
دسترسی به امکانات 

031/0047/0040/0051/0047/0052/0082/0044/0047/0آموزشی

)5جدول(هایرساختزمعیارهاي مربوط به ینهزمدر
پوشال و مبلمان در دیگر موارد شبکه هايینهگزیرازغبه

شناخته شده است. این زیرمعیارینمهمترزمینی ونقلحمل
توسعه زیرمعیاردر حالی است که در مورد پوشال 

معیار شبکه صنعتی با وزن نزدیک به وزن زیريهاشرکت

معیارهاست. در مورد مهمترین زیرازجملهزمینی ونقلحمل
صنعتی است و يهاخوشهمعیار توسعه مبلمان مهمترین زیر

معیار براي توسعه صنعت مبلمان طبق نظر متخصصان این زیر
برخوردار است.ايیژهواز جایگاه 
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هاهاي مربوط به معیار زیرساختزیرمعیاروزن -5جدول 
هانهیگز

زیرمعیار
کاغذ 
سازي

الوار و 
تخته خرده سلولزتخته

تخته الیه ام دي افچوب
و کبریت

پالت و 
پوشالمبلمانجعبه

318/0320/0323/0336/0281/0365/0429/0264/0262/0زمینیونقلحملشبکه 
304/0128/0286/0188/0204/0220/0107/0259/0257/0حضور صنایع پشتیبان

137/0203/0138/0103/0132/0212/0195/0132/0269/0صنعتیيهاشهركتوسعه 
132/0064/0129/0052/0107/0110/0054/0066/0071/0مناسبآهنراهشبکه 
108/0285/0125/0322/0276/0092/0215/0280/0141/0صنعتیيهاخوشهتوسعه 

، در مورد شودیم) مشاهده 6(جدولکه در طورهمان
کاغذسازي، الوار و تخته، سلولز، تخته خرده هايینهگز

، تخته الیه و کبریت، تخته فیبر با دانسیته متوسطچوب، 
پالت و جعبه و پوشال زیرمعیارهاي امکان استفاده حداکثري 

مهمترین ازجملهینتأماز چوب صنوبر و پایداري

هايینهگزبعکسزیرمعیارها هستند ولی در مورد مبلمان 
هاي زیرمعیاراولویت ندارند و زیرمعیارو ، این دذکرشده

دسترسی به مواد اولیه غیر از صنوبر و دسترسی به مواد اولیه 
چوب صنوبر کندیمدر اولویت هستند که ثابت یرچوبیغ

مواد اولیه صنعت مبلمان ندارد.ینتأمینهزمدرنقش مهمی 

مربوط به معیار مواد اولیههاي زیرمعیاروزن -6جدول 

هانهیگز
زیرمعیار

کاغذ 
سازي

الوار و 
سلولزتخته

تخته 
خرده 
چوب

ام دي 
اف

تخته الیه 
و کبریت

پالت و 
پوشالمبلمانجعبه

405/0380/0336/0405/0402/0398/0393/0193/0419/0ماده اولیهعنوانبهصنوبر 
369/0386/0459/0369/0368/0403/0377/0172/0402/0نیتأمپایداري 

دسترسی به مواد اولیه غیر از 
صنوبر

135/0129/0123/0135/0128/0116/0138/0332/0086/0

090/0105/0082/0090/0103/0083/0092/0303/0093/0یرچوبیغدسترسی به مواد اولیه 

نشان هاینهگزدهی معیارها و برآورد وزن وزنیتدرنها
داد با توجه به معیارهاي موجود و وضعیت استان کردستان، 

اولویت 259/0با وزن تخته فیبر با دانسیته متوسطصنعت 
ازآنپس. )3(شکل اول را به خود اختصاص داده است

، 153/0يهاوزنترتیب با مبلمان بهوکاغذ، پوشال، سلولز

بعدي قرار دارند. هايیتاولودر 096/0و 115/0، 134/0
داراي ارجحیت کم قرار دارند که شامل هايینهگزپایاندر 

تخته خرده چوب، تخته الیه و کبریت، پالت و جعبه و الوار 
و 073/0، 075/0، 077/0يهاوزنترتیب داراي و تخته به

هستند.019/0
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هابندي گزینهنتایج حاصل از اولویت-3شکل 

بحث
هـاي  با توجه به اینکه اسـتان کردسـتان یکـی از قطـب    

زیادي براي توسـعه زنجیـره ارزش   توانو صنوبرکاري است
,Jalili(صـنوبر دارد وري چوب افر در، ایـن تحقیـق   )2008
زنجیره ارزش چـوب صـنوبر در ایـن اسـتان     يبهسازینهزم

بـا  هـا ینـه گزبنـدي یتاولواصلی پژوهش، انجام شد. مسئله 
ــره ارزش چــوب صــنوبر در اســتان  يبهســازهــدف زنجی

مهم این بود که بـا توجـه بـه شـرایط     ال ئوسکردستان بود و 
هـاي ارزش چـوب صـنوبر    از زنجیرهیککدامکنونی استان 

در استان داشته آن يبهسازتواند بیشترین اثر را در زمینه می
ن امتخصصـ مـوردنظر باشد. بررسی معیارها و زیرمعیارهاي 

حلقه زنجیره ارزش ینمؤثرترنشان داد که در شرایط کنونی، 
اسـت.  متوسـط دانسـیته بـا فیبـر تختهتولید ،يبهسازبراي 

بـا فیبرتختهوجود بازار مناسب براي که ها نشان داد بررسی
، شرایط آینده تقاضاي مناسب، بازار مناسـب  متوسطدانسیته

در هـا یرسـاخت زوري شده، شـرایط کنـونی   امحصوالت فر
استان کردستان، تولید ماده اولیه چـوب صـنوبر در اسـتان و    

فیبـر تختهامکان استفاده حداکثري چوب صنوبر براي تولید 
اند ایـن  عوامل مهمی هستند که باعث شدهمتوسطدانسیتهاب

در ایـن  بنـدي یـت اولو.صنعت در اولویت توسعه قرار گیـرد 
ها، مـواد اولیـه، دانـش    تحقیق به کمک پنج معیار زیرساخت

ازار و اقتصاد انجام شد.بفنی و نیروي انسانی، 
بنــدي زیرمعیارهــاي نتــایج اولویــت:زیرســاختمعیــار

کـه تولیـد   داشـت از آن حکایتمربوط به معیار زیرساخت 
وري چـوب صـنوبر   ابرخی از محصوالت زنجیره ارزش فـر 

بافیبرتختهالیه و کبریت، سلولز، پالت و جعبه، تختههمانند
چـوب، کاغذسـازي و الـوار و    تخته خـرده ، متوسطدانسیته

زمینی است و این زیرمعیـار  ونقلحملتخته وابسته به شبکه 
هاي توسعه این صنایع است. نتایج الزامترینیتبااهمیکی از 

ـ ) نیز 2014(و همکارانHosseinzadehتحقیق ازایـن یشپ
ها بـراي  زیرمعیارهاي مربوط به زیرساخته بود کهنشان داد

توسعه صادرات محصوالت صنایع چـوب مهـم هسـتند. در    
تـرین یـت بااهمهـاي صـنعتی   خوشـه تولید مبلمان زیرمعیار 

آن است که تجمـع  دهندهنشانزیرمعیار است و این موضوع 
هاي ارزش تولید مبلمان در این صـنعت از  جغرافیایی زنجیره

زیـرا بـا توجـه بـه اینکـه      ،اهمیت زیادي برخـوردار اسـت  
محصول این صنعت یک کـاالي نهـایی اسـت و مـواد اولیـه      

هـاي قـوي   ، سیسـتم هـاي خـدماتی  متنوع، حضور شـرکت 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

الوار و تخته
پالت و جعبه
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کاغذ

ام دي اف
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بازاریابی، کنترل کیفیت، خـدمات پـس از فـروش و توسـعه     
توسعه رو از اینشود، برند از الزامات توسعه آن محسوب می

نتـایج تحقیـق   ین راسـتا ادر .استشدهیهتوصاي آن خوشه
Hosseinzadehتوسـعه  کـه ) نشـان داد 2014(و همکاران

توسـعه  الگـوي اي صنعت مبلمان مهمترین و کاراترین خوشه
.رودمیشماربهصنعت مبلمان 

هاي برخی از حلقهدر با توجه به اینکه : یهمواد اولمعیار 
، صـنوبر وبر غیر از ماده اولیه چوبزنجیره ارزش چوب صن

زیرمعیـار امکـان اسـتفاده    ،دیگر مواد اولیه نیز کـاربرد دارد 
کاغذسـازي،  هماننـد حداکثري از چوب صنوبر در صـنایعی  

الت و جعبه، پمتوسطدانسیتهبافیبرتخته، تخته خرده چوب
و همکـاران Rafighiی دارد. نتـایج  و پوشال اهمیت بسـزای 

یـابی  ) نیز نشان داد معیار مواد اولیه در زمینـه مکـان  2014(
کارخانه کاغذسازي در اولویت قرار دارد. این در حالی است 
که در مورد صنعت مبلمان با توجه به مواد اولیه متنوعی کـه  
ــنوبر     ــر از ص ــه غی ــواد اولی ــه م ــی ب ــاربرد دارد، دسترس ک

و در مـورد صـنایع پرمصـرفی    بـوده زیرمعیار ترینیتبااهم
الیـه و کبریـت   تولید الـوار و تختـه، سـلولز و تختـه    همانند

از جایگاه مهمتري برخـوردار بـوده   ینتأمزیرمعیار پایداري 
ینــد تحلیــل ا) از روش فر2004همکــاران (و Azizi. اســت

در انتخـاب محـل   مؤثرسلسله مراتبی براي تعیین معیارهاي 
ـ کردو روکش ایران اسـتفاده  یهتخته الهاي استقرار واحد د. ن

و کیفیت ماده اولیـه  مشخص کردند که عرضه مواد اولیهنانآ
.از مهمترین زیرمعیارها هستند

از نتـایج  : کنتـرل دانـش فنـی و نیـروي انسـانی     معیار
بندي زیرمعیارهاي مربوط به معیار کنترل دانش فنـی  اولویت

که طبـق نظـر   کردگونه استنباط توان اینو نیروي انسانی می
برخـی از صـنایع زنجیـره ارزش چـوب صـنوبر      ن امتخصص

زیـرا در  ؛ آالت و تجهیزات دارنـد وابستگی زیادي به ماشین
آالت و هاي تولیدي به کمک ماشینفعالیتبیشتراین صنایع 

از دسـتی.  صـورت بـه نـه  شـود میخودکار انجام صورتبه
تختـه  کاغذسازي، الـوار و تختـه،   هماننددر صنایعی رواین

و یـه تختـه ال و متوسـط دانسـیته بافیبرتخته، خرده چوب
آالت و زیرمعیـار ماشـین  ،اهمیت بیشتري داردآنچهکبریت 

تجهیزات است. این در حالی است که در مورد صنعت سلولز 
تریتبااهمآالت و تجهیزات هم تولید از ماشینيفنّاورمعیار 
آالت براي داشتن ماشینفقط ن ازیرا طبق نظر متخصص،است

بلکـه طبـق نظـر    و کیفیت باال کافی نیسـت  بازدهیباتولید 
روز دنیا را در اختیار داشـت تـا بـه    يفنّاورن باید امتخصص

) نیـز  2012و همکـاران ( Azizi. یافتدستتولیدي مناسب 
اقتصـادي و مـالی و   يهـا شـاخص نشان دادند کـه پـس از   

فنی و انسانی در يهاشاخصمواد اولیه، ینتأميهاشاخص
در صـنایع چـوب و کاغـذ مهـم     گذاريیهسرمابنديیتاولو

نیـروي  ،مهمتـرین زیرمعیـار  ،در مورد تولید مبلمـان . هستند
مهم تولید مبلمان در يهامؤلفهزیرا یکی از ،انسانی ماهر بود

شـود و  ایران که اغلب در صنایع کوچک و متوسط تولید می
برخورداري از نیـروي  ،شوندیندها دستی انجام میااغلب فر
به ایـن  ) نیز2014و همکاران (Aziziاست. باتجربهماهر و 

نتیجه رسیدند که در استان قم صنعت مبلمـان چـوبی بـراي    
يهـا شـاخص مهمتـرین توسعه در اولویت است که یکی از 

را وجود نیروي انسـانی مـاهر و باتجربـه در ایـن     یرگذارتأث
.زمینه ذکر کردند
مناسـب  در بسیاري از صنایع وجـود بـازار   : معیار بازار
رود. اگــر بــازار مــیشــماربــههــاي توســعه یکــی از علــت

محصوالت صنعتی گسترش یابد آن صنعت نیز توسعه خواهد 
Hosseinzadeh(یافت et al., تحقیق نیز نشـان  این .)2014

زیرمعیارهاي مربوط به معیار کنتـرل بـازار در زنجیـره    ،داد
و Hosseinzadehاست. یتبااهمارزش چوب صنوبر بسیار 

که بـراي توسـعه   به این نتیجه رسیدند) نیز 2014(همکاران
صنعت تولید مبلمان ایران، زیرمعیارهاي مربوط به بـازار در  

ایـن تحقیـق را از مطالعـات    آنچـه امـا  ؛ اولویت قرار دارنـد 
بررسی جداگانه اهمیـت  ،کنددر گذشته متمایز میشدهانجام

ري چـوب  وازیرمعیارهاي موجود بـراي زنجیـره ارزش فـر   
ــه همــین دلیــل مقایســه   صــنوبر در یــک تحقیــق اســت. ب

هـاي مختلـف   زیرمعیارهاي مربوط به معیار بازار براي حلقه
هـاي  پذیر شد. در مورد برخی از حلقـه زنجیره ارزش امکان

الیه و کبریت، الوار و کاغذسازي، تختههمانندزنجیره ارزش 
، شرایط آینده تریتاهمبازیرمعیار تخته خرده چوبتخته و 
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شـرایط آینـده تقاضـا    ن امتخصصـ نظر طبقزیرا ؛ تقاضا بود
روشن نیست و روند مصـرف  کامالًبراي این نوع محصوالت 

ـ در طول زمان کاهش میبعضاًاین محصوالت  ولـی در  ،دیاب
طبـق نظـر   متوسطدانسیتهبافیبرتختههمانندمورد صنایعی 

اهمیـت بسـزایی  وري شـده  امحصوالت فـر ن بازار امتخصص
يهـا شاخص) نیز Ramezanzadeh)2012و Azizi.دارد
در را یابی کارخانه تولیـد تختـه فیبـر سـخت     بر مکانمؤثر

استان مازندران ارزیابی کردند و به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه     
براي انتخاب مکان مناسب براي توسعه صـنعت تختـه فیبـر    

را دارد.شاخص اطمینان از عرضه محصول بیشترین وزن 
با در نظر گرفتن زیرمعیارهاي مربـوط بـه   : معیار اقتصاد

مشخص شد که اولویت زیرمعیارهـا و اهمیـت   ،معیار اقتصاد
-هاي ارزش مختلف چوب صـنوبر تفـاوت  براي زنجیرهآنها

در مـورد برخـی از   کـه يطـور بـه دارند. با هم هاي زیادي 
هـاي  گـذاري هاي ارزش که نیاز بیشتري بـه سـرمایه  زنجیره

،دارنـد روزبهيفنّاورکالن دارند و نیاز به تجهیزات مدرن و 
زیرمعیـار منـابع مـالی و حمایــت دولـت از درجـه اهمیــت      

. بـراي مثـال در مـورد گزینـه تولیـد      بودباالتري برخوردار 
سلولز و کاغذ مهمترین زیرمعیار توسعه منـابع مـالی اسـت.    

Azizi) گــذاريیهاســرمهــايیــتاولو) 2014و همکــاران
صنایع چوب و کاغذ استان قم را تعیین کردند و به این نتیجه 

ــه يهــاشــاخصرســیدند کــه  اقتصــادي و مــالی نســبت ب
مـواد و محصـول، فنـی و    نیازهاي زیرساختی، يهاشاخص

هـایی  ولـی در مـورد زنجیـره   انسانی اهمیت بیشـتري دارد.  
يفنّـاور تولید پالت و جعبه که بـه سـرمایه اولیـه و    همانند

تـرین یتبااهمکمتري نیاز است. زیرمعیار سود تولید اولین و 
زیرمعیار بود. همچنین حضور رقباي داخلی در مورد تولیـد  

همکــاران و Hosseinzadehمبلمــان مهــم بــود کــه نتــایج 
که زیرمعیار رقباي داخلی داشتاز آن حکایت) نیز 2014(

بسـزایی برخـوردار   توسعه صنعت مبلمان از اهمیت در زمینه
است.

گیري گروهـی بـه روش   نتایج تصمیم: هابندي گزینهاولویت
اي نشان داد در شرایط کنونی با توجه به یند تحلیل شبکهافر

بـا فیبـر تختـه توسعه صـنعت  ،معیارهاي در نظر گرفته شده

در وري چـوب صـنوبر   ادر زنجیره ارزش فرمتوسطدانسیته
با توجـه بـه بـازار    بنابراین در اولویت است. استان کردستان 

مناسب این محصول در حال حاضر، شرایط آینـده تقاضـاي   
فیبـر تختهوري شده از امناسب، بازار مناسب محصوالت فر

ها در استان کردستان و ، شرایط زیرساختمتوسطدانسیتهبا
مهم چوب صـنوبر  یدکنندهتولعنوانبهمطرح بودن این استان 

بـا فیبـر تختـه استفاده از چوب صـنوبر در تولیـد   و امکان 
حلقه ترینیتبااهمترین و ، این صنعت مطرحمتوسطدانسیته

ــنوبر   ــوب ص ــره ارزش چ ــتزنجی ــاران Azizi.اس و همک
صـنایع چـوب و کاغـذ    گذاريیهسرماهايیتاولو) 2014(

استان قم را تعیین کردند و به این نتیجه رسیدند که با توجـه  
به شرایط کنونی استان قم، صنایع مبلمان باالترین و صـنعت  

اولویت را دارد که یکی ترینیینپاتولید کاغذ چاپ و تحریر 
دراصلی این اولویت را وجود نیروي کار مـاهر  يهاعلتاز 
نتایج این تحقیـق نشـان   اما؛ انددهکرذکر تولید مبلمانینهزم

تولیـد تختـه فیبـر بـا دانسـیته      امکان توسعه صـنعت که داد 
اثـر هاي دیگر در اولویت قرار دارد و نسبت به گزینهمتوسط

وري چـوب صـنوبر در   ازنجیره ارزش فـر يبهسازبرايآن 
بیشتر است.استان کردستان 
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Abstract
Wood industries need abundant resources of wood raw material and these industries could

continue to be productive based on the availability of poplar wood. Due to the importance of
poplar farming and its role in the economy of Kurdistan, investigation on the evaluation of its
value chain is essential. In this research, the suitable value chains were identified for
development. According to the study objectives, the effective criteria to prioritize research
alternatives were identified through literature review and then with the help of questionnaires it
was completed and confirmed, according to the experts views. The experts were used to identify
the interrelations between criteria. After completing the paired comparison questionnaire,
weight of each criterion was measured and priorities were found by the ANP. Ultimately, the
final results of alternatives ranking showed the most weight is related to the MDF chain with
weight of 0.259. The next priorities were paper, straw and cellulose with respective weights of
0.135, 0.134 and 0.115. The next priorities were furniture, particle board, plywood and matches,
pallets, boxes, lumber and boards, with weights of 0.096, 0.077, 0.075, 0.073 and 0.019
respectively. Results of group decision-making using ANP showed that in the current situation
with regard to the suitable market for MDF, proper future demand, appropriate market for
processed products from MDF, condition of infrastructure in Kurdistan province and feasibility
to use poplar wood in production of MDF, this industry is more important to be developed in
Kurdistan province.

Keywords: Poplar, value chain, Kurdistan, analytic network process.


